معرفی
دانشگاه عالمه طباطبائی ،یکی از دانشگاههای پیشروی کشور در حوزهی علوم انسانی و اجتماعی است که هر ساله ،در راستای
دستیابی به رسالت واالی خود در مسیر ایجاد پیوند با صنعت و جامعه ،معرفی دانش آموختگان و دانشجویان خود به شرکتهای
برتر ایرانی و کمک به فراهم آوردن بستری برای انتخاب نیروی انسانی مورد نیاز صنعت ،با فراهم آوردن فضای مناسب برای
شرکتها و سازمانهای برتر کشور در عرصهی کسب و کار ،امکان تامین منابع انسانی مورد نیاز این مجموعهها را از میان بهترین
دانشجویان و دانش آموختگان ایجاد می کند .در این راستا و برای چهارمین سال متوالی ،جشنوارهی فرصتهای شغلی روشنا از ۹
تا  ۱۱اردیبهشت ماه سال  ۱۹۹۱با مشارکت تمامی دانشکده های دانشگاه در حوزه هایی چون :مدیریت و حسابداری (تمامی
گرایش ها) ،اقتصاد ،علوم ریاضی و رایانه ،حقوق و علوم سیاسی ،روانشناسی و علوم تربیتی ،علوم ارتباطات ،علوم اجتماعی ،ادبیات
فارسی و زبان های خارجی ،بیمه اکو و تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می گردد.

برنامه ها
شنبه  ۹اردیبهشت:
جشنواره با تالوت قرآن کریم ،سرود ملی و سرود دانشگاه آغاز می شود و با سخنرانی نمایندگان شرکتها و مسئوالن دانشگاه ،ادامه
مییابد .پس از پخش کلیپ اختتامیه ی جشنواره سال قبل ،گروه موسیقی دانشگاه به اجرای زنده می پردازد .در نهایت با حضور
مسئوالن دانشگاه و شرکتهای حاضر در جشنواره ،غرفه های جشنواره افتتاح میشوند و دانشجویان و اساتید می توانند از غرفه ها
بازدید نمایند.
یکشنبه  ۰۱اردیبهشت:
در این روز متقاضیان جویای شغل می توانند با حضور در غرفه های شرکتها رزومه های خود را ارایه داده و از فرصتهای شغلی
موجود در بازار کار و شرایط استخدامی شرکتها آگاه شوند .همچنین شرکتهای متقاضی ،کارگاههای آموزشی خود را برای
دانشجویان برگزار می کنند و به این ترتیب شرکت کنندگان می توانند از آخرین اخبار و نیازمندی های بخش صنعت و تجارت
کشور مطلع گردند .در بعد از ظهر ،جشنواره با برگزاری مرحله نهایی مسابقه ی سخنران حرفه ای ادامه پیدا می کند.در این
مسابقه دانشجویان و هیات داوران به برترین سخنرانان به صورت مستقل از هم رای میدهند و در نهایت ،اسامی برندگان در مراسم
اختتامیه قرائت می شود.
دوشنبه  ۰۰اردیبهشت:
صبح روز دوشنبه دانش آموختگان و دانشجویانی که تاکنون موفق به بازدید از غرفه های جشنواره نشده اند می توانند با حضور در
غرفه ها ،رزومه خود را به شرکتهای متقاضی داده یا فرم های اطالعاتی آنها را تکمیل نمایند .مراسم اختتامیه در بعد از ظهر این
روز ،با تالوت قرآن ،سرود ملی و خوشآمد گویی مجری برنامه آغاز میشود ،و پس از آن کلیپ جشنواره ی فرصت های شغلی
روشنای  ۹۱به نمایش در می آید .مراسم با ایراد چند سخنرانی و اعطای تندیس و لوح تقدیر به نمایندگان شرکتهای حاضر در
جشنواره ادامه یافته و درنهایت جوائز مسابقه سخنرانی حرفه ای به برندگان مسابقه تعلق میگیرد.

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این رویداد و برنامه های جانبی آن می توانید به درگاه
الکترونیکی http://sma.atu.ac.irمراجعه فرمایید.
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